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Aquecimento a gás

Aquecedor a gás

Os aquecedores a gás são uma das fontes mais clássicas para o seu lar.

Nos últimos anos avançou-se bastante no tema de segurança e eficiência com os 
termostatos, a ignição elétrica, os controladores de oxigénio no ambiente ou sistema 
de segurança anti-queda.

Possuem uma grande vantagem que são as suas rodas multidireccionais, facilitando o 
transporte/mobilidade do aparelho.

Os aquecedores a gás geram calor através da combustão de gás, normalmente 
butano.

São bastante económicos e aquecem o ambiente mais depressa que os aquecedores 
elétricos.

Como escolher o aquecedor a gás de que necessita:

Na hora de escolher o aquecedor a gás, tem de saber qual o local onde o pretende 
colocar.

Em primeiro lugar, deve contar com uma divisão com boa ventilação pois este equi-
pamento consome algum oxigénio do lugar onde se encontra.

Em segundo lugar, deve escolher a divisão da sua habitação que pretende aquecer 
para poder escolher o aquecedor adequado: de 900 a 1800W divisões pequenas; de 
1800 a 2500W para divisões médias; mais de 2500W para divisões grandes.
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Comodidade: Modelos com maior potência que permite 
aquecer divisões maiores.

Aquecedor a gás Catalítico: Emite calor através do seu painel catalítico e por radi-
ação aquece os objetos e indiretamente o ar.
Como não funcionam com fogo direto o risco de queimaduras é muito baixo.
Têm um consumo estimado dentro dos 140 e 200 gramas de gás por hora e são 
indicados para habitações com áreas entre 15 e os 30m².

Segurança: Recomendada para lares com crianças 
e animais domésticos
Poupança: Os modelos com termostato permitem 
regular a temperatura e poupar cerca de 30% no 
consumo do gás

Os aquecedores a gás são distinguidos entre:

- Radiante
- Catalítico
- Chama azul

Aquecedor a gás Radiante: O calor é transmitido através de infravermelhos de alto 
rendimento que lhes confere uma maior potência, atingindo até 4000W.
Devem ser colocados numa divisão bem ventilada.
Consome cerca de 300 gramas de gás por hora e são indicados para áreas compreen-
didas entre 20 e os 40m².
Aconselhamos que mantenha as crianças e animais domésticos afastados do equipa-
mento.
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Aquecedor de Chama azul: São aquecedores a gás por convenção. A ignição do gás 
produz uma temperatura mais elevada, o que resulta num menor consumo de 
combustível e uma maior emissão de calor.
Contam com duas saídas de calor: frontal e superior, por onde aquece diretamente 
o ar, o que permite uma temperatura equilibrada em todo o ambiente.
Tem um consumo de gás de cerca de 300 gramas por hora.
A potência destes aparelhos podem chegar aos 4000W, suficiente para aquecer 
divisões entre 20 a 40 m².
São as mais eficientes, em função da sua potência são as que menos consomem.
Têm uma vida útil superior aos outros aquecedores a gás.

Eficiência:Maior rendimento da botija de gás
Poupança: Os modelos com termostato, permitem 
regular a temperatura e poupar cerca de 30% no 
consumo do gás

Onde colocar os aquecedores a gás?

- Os aquecedores a gás são recomendadas para habitações/divisões bem ventila-
das com mais de 20m²

- Devido aos gases que emitem, estes não estão recomendados para dormitórios e 
divisões pouco ventiladas.

- Os aquecedores possuem um sistema que desliga o aquecedor automaticamente, 
quando o ambiente atinge um determinado grau de CO2.

Conselhos de segurança:

- É necessário manter uma distância de segurança entre o aquecedor e as cortinas 
ou móveis de cerca de 50cm, bem como mantê-lo afastado de materiais 
inflamáveis.

- Desligar antes de ir dormir

- Colocar fora do alcance das crianças e de animais domésticos

- Ventilar cerca de 10 minutos a divisão onde está o aquecimento é suficiente para 
dissipar a concentração de CO2


